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1. Мета та завдання, передумови вивчення освітньої компоненти 

Мета: засвоєння здобувачами загальних законів та основних понять 
мистецтва екранного мовлення як мистецтва художнього слова. 

 

 Завдання:  

– усвідомлення суті та функцій словесної дії, її місця у системі виховання    

майбутнього журналіста; 

– оволодіння знаннями основ теорії мистецтва сценічного мовлення і 

мистецтва художнього слова; 

– формування досвіду емоційного та свідомого ставлення до слова як 
головного засобу сценічної дії; 

– оволодіння досвідом творчої діяльності в мистецтві сценічного мовлення 

та художнього слова; 

– оволодіння технікою та основними законами екранного мовлення; 

– набуття навичок мовного мистецтва; 

– набуття навичок гарної дикції, гнучкого голосу широкого діапазону; 

– набуття навичок мовленнєвої нормативності; 

– формування досвіду органічного поєднання слова із контекстом 

телепередачі; 

– набуття навичок донесення думки засобами логіки мовлення; 

– набуття навичок відчуття ритму та мелодики вірша; 

– формування смаку і високого стандарту мовного спілкування; 

– оволодіння виразною, логічно чіткою, емоційною літературною мовою. 

 

Предмет: особливості та специфіка мовлення на телебаченні. 

 

Здобувач повинен знати:  

- основні першоджерела та додаткову літературу з компоненти; 

- практичний досвід відомих вітчизняних та зарубіжних майстрів слова. 

 

Здобувач повинен вміти: пояснювати і застосовувати поняття й терміни; 

- володіти розмовним стилем; 

- природньо, емоційно стримано, просто і ясно спілкуватися зі слухачем; 

- самостійно проводити голосо-мовний тренінг; 

- проводити роботу з мовної техніки та орфоепії; 

- робити транскрипцію тексту на базі знань законів та правил орфоепії; 

- робити логічний, ідейно-тематичний, дійовий аналіз тексту; 

- розумітися в структурі художньої прози; 

- оволодіти внутрішньою та зовнішньою технікою виконання літературних 

творів різних видів та жанрів. 
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Передумови вивчення освітньої компоненти. Освітня компонента 
«Техніка екранного мовлення» базується на компетентностях, 

сформованих компонентами: «Майстерність телеведучого», «Теле- та 
радіовиробництво», «Прес-служби та інформаційні агенства». 
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2. Структура освітньої компоненти  
 

№ 

з/п 

 

 

Назва розділу і   теми 

Кількість годин 

Усього 
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Аудиторні години 
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РОЗДІЛ 1. ДИХАННЯ ТА ГОЛОС 

1.1. Дихання як опора для голосу. 
Вправляння та постановка 
голосу 

15 1 6   8 

 Разом за 1 розділ 15 1      6   8 

РОЗДІЛ 2. ДИКЦІЯ ТА ОРФОЕПІЯ 

2.1. Дикція в мистецтві сценічного 
мовлення. способи їх здійснення 

15 1      6   8 

 Разом за 2 розділ 15 1         6   8 

РОЗДІЛ 3. ЛОГІКА ТА ІНТОНАЦІЯ МОВЛЕННЯ 

3.1.  Правила логічного наголошення 
13 1     4      8 

3.2.  Логічний аналіз тексту 11 1        2   8 

 Разом за 3 розділ 24 2        6   16 

РОЗДІЛ 4. ТЕХНІКА ЧИТАННЯ З ЛИСТА 

4.1  Вимоги до диктора-читця та                    

засади і способи їх здійснення 
11 1 2   8 

4.2. 
 Читання новин з листа 11 1 2   8 

 
 Разом за 4 розділ 22 2 4   16 

РОЗДІЛ 5. ЗАКАДРОВЕ МОВЛЕННЯ 

5.1.  Закадровий коментар:       

особливості мовлення. 
Телерепортаж 

11 1 2   8 

5.2.  Нарис. Історичний портрет 11 1 2   8 

 Разом за 5 розділ 22 2 4   16 

РОЗДІЛ 6. ОПОВІДАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ. БАЙКА 

6.1.  Казки та сюжетні оповідання 11 1 2   8 

6.2.  Читання байки 11 1 2   8 

 Разом за 6 розділ 22 2 4   16 

 Разом за 8 семестр 120 10 30   80 

 Всього 120 10 30   80 
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3. Програма освітньої компоненти 

     

РОЗДІЛ 1. ДИХАННЯ ТА ГОЛОС 

 

ТЕМА 1.1. ДИХАННЯ ЯК ОПОРА ДЛЯ ГОЛОСУ. ВПРАВЛЯННЯ ТА 

ПОСТАНОВКА ГОЛОСУ 

 

 Складові частини дихальної системи: трахея, бронхи, легені. Функція 

легень у дихальній системі. Діафрагма та принципи її функціонування в 

дихальній системі. Черевний прес як антагоніст діафрагми, його функції. 

 Класифікація типів дихання: змішано-діафрагмальний, черевний, грудний 

або реберно-ключичний. 

 Комбінований тип дихання як основа постановки мовного голосу. 

 Фонаційне дихання. 

 Внутрішня мова як ефективна форма тренування дихання, її використання 

в дихальній гімнастиці. Комплекс вправ для налагодження фонаційного дихання. 

 Якісні функції людського голосу. Особливі вимоги до голосу читця, 

артиста як майстрів сценічного мистецтва. 

 Фізіологічні (природні) властивості мовного голосу – сила, тембр, висота, 

діапазон. Їх функції. 

 Професійні властивості мовного голосу актора, читця. 

 Високий і низький голос в професійному мовному голосі. Ознаки вад 

мовного голосу. 

 Виховання мовного голосу та методи позбавлення вад. 

 Основний принцип роботи над розвитком голосу – підпорядкування всіх 

елементів техніки звучання голосу сценічній дії. 

 Голосове звучання та тісний зв’язок між дихальною і голосовою 

функціями. 

 Збереження професійних якостей голосу – знання основ гігієни голосу, 

виконання голосового тренінгу. 

 Поставлений голос – правильно скоординована робота

 факторів голосоутворення: органів дихання, гортані та резонуючих 

порожнин. 

 Розвиток і удосконалення голосу на основі природного звучання 

(середнього) тону, звичного для людини. 

 Основні резонатори: головний і грудний, їх будова і функції. Вправи з 

постановки голосу. 

 Вправи на тренування сили звуку; правильного розподілу звуку і слова в 
сценічному просторі; тренування голосу в складній сценічній ситуації; в умовах 

великого фізичного навантаження; активної поведінки в складних мізансценах 
(біг, стрибки, перевертання, вправи з м’ячем, стрічкою, булавами та ін. ). 
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РОЗДІЛ 2. ДИКЦІЯ ТА ОРФОЕПІЯ 

 

ТЕМА 2.1. ДИКЦІЯ В МИСТЕЦТВІ СЦЕНІЧНОГО МОВЛЕННЯ 

 

 Правильна дикція як основний інструмент майстра сценічного мистецтва. 

 Правильність користування мовним апаратом.  

 Артикуляція. Її функції. Координаційна робота зовнішньої артикуляції. 

Голосні, їх роль у звучанні слова. Голосні як основний провідник звуку. 
Артикуляція та характеристика голосних. Вимова голосних. Положення всіх 

органів мовного апарату при утворенні голосних звуків: І, Е, А, О, У, И. 

 Приголосні звуки. Їх роль у формуванні слова. Різні класифікації  

приголосних (за твердістю і м’якістю, дзвінкістю і глухістю, місцем утворення).  

 Чіткість мови – гармонійне введення голосних і приголосних звуків. 

Правила орфоепії української мови. Наголос та смисловий центр слова. 

Орфоепія як наука про правильну вимову звуків, звукосполучень, слів. 

 Роль наголосу в орфоепії. Наголос як засіб фонетичної організації слів. 

 

 

РОЗДІЛ 3. ЛОГІКА ТА ІНТОНАЦІЯ МОВЛЕННЯ 

 
ТЕМА 3.1. ПРАВИЛА ЛОГІЧНОГО НАГОЛОШЕННЯ 

 

Звернення до глядача/слухача, його завдання. Словесна дія як процес 

перетворення виголошення тексту в продуктивну мову. Логіка мовлення як 
єдність і гармонія думки і слова. Інтонація та пауза як самостійна сила 

емоційного впливу на глядачів. 

Завдання інтонації. Вимоги до інтонації. Речення. Фрази. Мовні такти. 

Логічні і психологічні паузи. Розділові знаки та інтонація. Логічний наголос. 

Виразне читання тексту з урахуванням розділових знаків. Розділові знаки: 

крапка, крапка з комою, кома, двокрапка, три крапки, тире, знак питання, знак 

оклику, лапки, дужки. Поняття «скелетування речення». Перспектива мови. 

Випадки розбіжностей логічної паузи з розділовими знаками. 

Особливості роботи зі складним реченням. 

 

ТЕМА 3.2 ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ 

 

Поділ уривків тексту на мовні фрази. Фраза як найменша звукова одиниця 

усної мови, якою в усній мові називається речення. Побудова фраз. Фраза як  
закінчена думка. 
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Мовні такти (мовні ланки) як частини фрази. Мовні такти як суцільна група 

слів, об’єднаних за смислом, граматично та інтонаційно навколо одного 

суттєвого слова. Методика розбиття фраз на мовні такти. 

Логічна пауза як важливий виразний засіб мови, як виділення мовного такту. 

Логічно-з’єднуюча пауза, її використання. Люфтпауза, її використання у роботі 
над художнім текстом. 

Правило розташування пауз в тексті – підпорядкованість логіко-

психологічним вимогам. 

Підпорядкування паузи певним граматичним закономірностям на початку 

логічного розбору художнього тексту. 

Аналіз логічного наголосу в мовному такті як наступний етап роботи над 

художнім текстом.  

 
РОЗДІЛ 4. ТЕХНІКА ЧИТАННЯ З ЛИСТА 

 

ТЕМА 4.1. ВИМОГИ ДО ДИКТОРА-ЧИТЦЯ ТА ЗАСАДИ І СПОСОБИ ЇХ 

ЗДІЙСНЕННЯ 

 

Значення навичок читання з листа в роботі телеведучого. Диктор-читець і 

звичайний розповідач: подібності та розбіжності. Різниця позицій розповідача та 
читця з листа.  

Диктор як персонаж від якого ведеться розповідь. Донесення змісту 
читаного тексту – основне завдання диктора-читця. Негативні перешкоди та 

подразники, що впливають на психоемоційний стан диктора під час публічного 
читання.  

Спілкування з аудиторією як один із принципів оволодіння думкою, 

закладеної в змісті тексту. Приклад спілкування людей в ході звичайної розмови 
– основа для внутрішньої та зовнішньої техніки диктора.  

Як проводити спостереження за поведінкою людей та самоспостереження 
в ході спілкування. Вербальна роль та дійове місце і значення слова під час 

звичайного спілкування людей. Інтонаційний малюнок та тон мовлення: 
взаємозв’язок. Участь міміки та жестів у процесі спілкування.  

Ігровий принцип підходу до вивчення основ читання з листа. Зовнішнє 

фізичне моделювання поведінки людини під час розмови як спосіб зосередження 
на змісті читаного матеріалу. Інтонування тону мовлення особи, яку відтворює 

диктор-читець. Голосова позиція під час читання. Дикція та орфоепія як зовнішні 
та обов’язкові елементи мовлення диктора. Самоспостереження за походженням 
негативних подразнень та перебігом реакцій, що утворюються в 

психоемоційному стані читця.  
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ТЕМА 4.2. ЧИТАННЯ НОВИН  З ЛИСТА 

 

Телеведучий новин, телерепортер та аудиторне учбове читання новин: 

подібності та розбіжності. Ігровий спосіб підходу до вивчення принципів 
читання новин з листа як модель майбутньої праці перед телекамерою. Образ 

ведучого теленовин. Моделювання студії теленовин: пристосування до 
присутнього глядача, вільне відчуття себе в просторі аудиторії, перебування на 

сцені «тут і зараз» . 

Тональний образ мовлення ведучого теленовин. Загальна інтонаційна 

характеристика мовлення ведучого теленовин. Діловий тон. Суспільна позиція і 
ставлення ведучого до актуальності події. Розмаїття подій та їх інтонаційна 

подача. Вказівні, підкреслювальні та ритмічні інтонаційні елементи мовлення 
ведучого теленовин. Зумисна зміна ритму, пониження та підвищення голосу, 

розтягування слова і паузи як зовнішні прийоми акцентування логічних центрів. 
М’язова розкутість та особливості мімічної поведінки ведучого інформаційних 

новин.  

 

РОЗДІЛ 5. ЗАКАДРОВЕ МОВЛЕННЯ 

 
ТЕМА 5.1. ЗАКАДРОВИЙ КОМЕНТАР: ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЯ. 

ТЕЛЕРЕПОРТАЖ 

 

Сутність та особливості закадрового художнього мовлення-коментарію. 

Значення навиків читання за кадром в роботі диктора ведучого телепрограм. 

Мелодико-інтонаційне багатство мовлення ведучого за кадром як складова його 
невидимої індивідуальності.  

Словесна дія за кадром як процес участі в озвучуваному. Стилістика 
запропонованого для коментарію тексту. Образ розповідача та його ставлення до 

того, що демонструється на екрані. Аналіз психоемоційного стану людини, яка 
займається в житті відповідною до коментарію-розповіді діяльністю.  

Озвучування прямої мови. Особливості дикції та орфоепії мовлення за 

кадром. Шляхи переживання розповіді (коментарію) в образі розповідача-
учасника: тонування зовнішнього малюнку мовлення персонажа-коментатора. 

Телерепортаж: особливості озвучування. Голосова та тональна позиція 
телерепортера за кадром. Характерні ознаки ритмомелодійного ряду інтонації  

закадрового коментатора.  

 

ТЕМА 5.2. НАРИС. ІСТОРИЧНИЙ ПОРТРЕТ 

 

Критерії підбору індивідуального твору для виконання. Суспільна позиція 

автора та актуальність твору. Визначення авторської ідеї. Скорочення 
авторського твору з метою реалізації втілення ідеї розповідача.  
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Розповідач як персонаж від якого ведеться розповідь. Характеристика 

автора-розповідача. Пристосування до глядача. Самопочуття в просторі 

аудиторії: перебування на сцені «тут і зараз». Вплив словесною дією на глядача.  

Переживання розповіді в образі автора-розповідача. Психологічні паузи та 

їх виправдання в присутності глядача. Відчуття емоційної міри.  

Фізика та рух, їх значення для творення образу автора. Імпровізація. 

Зовнішній мелодико-інтонаційний характер мовлення автора-персонажа. 

Тонування зовнішнього малюнку мовлення. Поведінка, міміка та жести як 
зовнішні фізичні елементи техніки втілення образу автора-розповідача. 

 

РОЗДІЛ 6. ОПОВІДАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ. БАЙКА 

 

ТЕМА 6.1. КАЗКИ ТА СЮЖЕТНІ ОПОВІДАННЯ 

 

Казка як один із складних жанрів у роботі читця. Своєрідність неповторності 

переказу казки. Установка на вигадку, оптимізм оповідання, композиційно-

стилістичні особливості. 

Образ оповідача у казці як узагальнююче «обличчя народу», все розуміння. 

Особливості виконання казки. 

Казкар – характерна особа зі своїм ставленням до перипетій казки, як до 

цілком реального буття, у середовищі якого перебуває він сам.  

Характерні особливості мови оповідача. Особливості розкриття образів 

персонажів та конфлікту казки через словесну дію. 

Специфіка добору казки для сценічного виконання. Урахування вікової 

категорії глядачів: діти. 

Використання виразних засобів під час виконання даного епічного жанру 
художньої літератури. 

Послідовність роботи над подіями, вчинками героїв та їх мотивуванням у 

казкових творах. 

Оповідання як невеличкий художній твір про одну або декілька важливих 

подій у житті персонажів.  

Розповідний тон як головна вимога до виконання сюжетних оповідань та 

новел. 

Виконання сюжетних оповідань як власного твору, як своєї особливої 
оповіді. Поняття «жива розповідь». 

Розбір оповідання на частини, створення дійового аналізу як головних 

засобів читання прозових творів. 

Майстерність виконання даного жанру літератури – психологічне вживання 

в літературний матеріал, створення звукової палітри.  

Жанрові особливості та аналіз драматичної поеми. Позиція читця під час 

художнього читання драматичної поеми. Емоційний тон виконання драматичної 

поеми. Особливості переживання під час виконання драматичної поеми. 
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ТЕМА 6.2. ЧИТАННЯ БАЙКИ 

 

Байка як особливий жанр літератури, що прийшов  з давнини. 

Байка як найбільш лаконічна динамічна форма епічної розповіді. 

«Мораль» (повчальний висновок) як обов’язковий початок або кінець даної 

епічної форми. Стислість фабули у байці. 

Байка як одна з повчальних розповідей, що вимагає від читця розігрування. 

Байка як своєрідна невеличка п’єса. 

Байка і мініатюра. Байка та оповідання. 

Тема, ідея, конфлікт, ряд подій у байці. 

Майстерність виконання байки. Читець як дійова особа даної форми. Роль 
логічної паузи. Формування підсумку-моралі байки виконавцем разом з 

глядачем. Уява і яскравість бачення як основа майстерності читця-байкаря. 

Особливості характерів персонажів у байці. 

Манера подання гіперболізованих образів. 

Особливості тривалості конфлікту у байці. 

Поняття «фотографічності» в оцінці подій, фактів, визначенні характерів 

дійових осіб. 

Акторські прийоми передачі алегоричних образів героїв-звірів, неживих 

предметів. 

Розвиток спостережливості. 

Настрій виконавця під час читання байки. Особливості інтонаційного  

звучання розповідної мови під час виконання. 

Поняття «дійового розкриття тексту байки». Пряма мова персонажів. 

Творчий арсенал майстра-гумориста: міміка, жести, хода, дійове слово, 

ліричність і розгніваність, вразливість, підступність, доброта, уїдливість, пряме 
спілкування з глядачем, побутова та поетична трансформація, трюк, легкість 

використання виразних засобів: елементів костюма, масок, реквізиту. 

Вибір художнього твору гумористичного жанру для естрадного номера та 

індивідуальна робота над ним. 

 
4.Теми і плани лекцій 

 

Тема 1.1. Дихання як опора для голосу. Вправляння та постановка голосу 

План 

1. Складові частини дихальної системи. 
2. Класифікація типів дихання. 

3. Внутрішня мова як ефективна форма тренування дихання, її 
використання в дихальній гімнастиці.  

4. Комплекс вправ для налагодження фонаційного дихання. 
5. Якісні функції людського голосу. 

6. Фізіологічні (природні) властивості мовного голосу.  
7. Професійні властивості мовного голосу актора, читця. 
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Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 10, 11, 12, 15, 16. 

 
Тема 2.1. Дикція в мистецтві сценічного мовлення 

План 

1. Правильність користування мовним апаратом. 
2. Артикуляція. Її функції. 

3. Голосні, їх роль у звучанні слова. 
4. Приголосні звуки. Їх роль у формуванні слова. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 10, 11, 12, 15, 16. 

 
Тема 3.1. Правила логічного наголошення 

План 
1. Словесна дія як процес перетворення виголошення тексту в продуктивну 

мову. 
2. Логіка мовлення як єдність і гармонія думки і слова.  

3. Інтонація та пауза як самостійна сила емоційного впливу на глядачів. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 14, 18 
 

Тема 3.2. Логічний аналіз тексту 

План 
1. Фраза як найменша звукова одиниця усної мови, якою в усній мові 

називається речення. 
2. Мовні такти (мовні ланки) як частини фрази. 

3. Логічна пауза як важливий виразний засіб мови, як виділення мовного 
такту.  

4. Аналіз логічного наголосу в мовному такті як наступний етап роботи над 
художнім текстом. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 14, 18 

 

Тема 4.1. Вимоги до диктора-читця та засади і способи їх здійснення 

План 

1. Диктор як персонаж від якого ведеться розповідь. 
2. Спілкування з аудиторією як один із принципів оволодіння думкою, 

закладеної в змісті тексту. 
3. Ігровий принцип підходу до вивчення основ читання з листа. 

4. Голосова позиція під час читання.  
5. Дикція та орфоепія як зовнішні та обов’язкові елементи мовлення 

диктора. 
 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 17 
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Тема 4.2. Читання новин  з листа 

План 
1. Телеведучий новин, телерепортер та аудиторне учбове читання новин: 

подібності та розбіжності. 

2. Образ ведучого теленовин. 
3. Тональний образ мовлення ведучого теленовин. 

4. М’язова розкутість та особливості мімічної поведінки ведучого 
інформаційних новин. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 17. 

 
Тема 5.1. Закадровий коментар: особливості мовлення. Телерепортаж 

План 
1. Значення навиків читання за кадром в роботі диктора ведучого 

телепрограм. 
2. Словесна дія за кадром як процес участі в озвучуваному.  

3. Стилістика запропонованого для коментарію тексту. 
4. Озвучування прямої мови. 
5. Телерепортаж. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 17. 

 
Тема 5.2. Нарис. Історичний портрет 

План 
1. Критерії підбору індивідуального твору для виконання. 

2. Розповідач як персонаж від якого ведеться розповідь. 
3. Переживання розповіді в образі автора-розповідача. 

 
Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 18. 
 

Тема 6.1. Казки та сюжетні оповідання 

План 

1. Казка як один із складних жанрів у роботі читця. 
2. Характерні особливості мови оповідача. 

3. Специфіка добору казки для сценічного виконання. 
4. Використання виразних засобів під час виконання даного епічного жанру 

художньої літератури. 
5. Послідовність роботи над подіями, вчинками героїв та їх мотивуванням у 

казкових творах. 
6. Оповідання як невеличкий художній твір про одну або декілька важливих 

подій у житті персонажів.  
7. Розповідний тон як головна вимога до виконання сюжетних оповідань та 

новел. 
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Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 4, 5, 10, 11, 19. 

 
Тема 6.2. Читання байки 

План 

1. Байка як найбільш лаконічна динамічна форма епічної розповіді. 

2. Байка і мініатюра. Байка та оповідання. 
3. Майстерність виконання байки. 

4. Особливості характерів персонажів у байці. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 4, 5, 10, 19. 

 

5.Теми і завдання практичних занять  

 

Тема 1.1. Дихання як опора для голосу. Вправляння та постановка голосу 

Заняття 

Мета: набуття навичок виконання вправ на розвиток правильного дихання. 

Завдання 

1. Засвоїти вправи для перевірки правильного дихання. 

2. Засвоїти дихальні вправи на довгий теплий видих: 

- хукнути на долоні; 

- роздути вогнище; 

- задути свічку. 

3. Засвоїти дихальні вправи з використанням простих рухів – напівнахил, 

присідання тощо. 

4. Засвоїти динамічні дихальні вправи з використанням складних рухів – з 
м’ячем, скакалкою, роблячи колесо тощо. 

5. Виробити вірну поставу. 

6. Засвоїти вправи на зняття затисків плечового поясу, м’язів обличчя, шиї, 
потилиці. 

7. Засвоїти вправи на тренування м’язів дихального апарату. Самомасаж 

м’язів, які беруть участь в процесі дихання. 

8. Засвоїти вправи на опанування диханням за «методикою 

Стрельнікової». 

9. Засвоїти місця резонування голосу. 

10. Засвоїти вправи на розвиток лобних та носових резонаторів. 

11. Засвоїти вправи для розвитку грудних резонаторів. 

12. Засвоїти вправи для розвитку черепних резонаторів. 

 

Заняття 

Мета: набуття навичок виконання вправ на розвиток голосу в 

сценічному просторі. 
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Завдання 

1. Засвоїти вправи на: 

- тренування сили звуку та слова в сценічному просторі; 

- тренування голосу в незручному положенні корпуса; 

- тренування голосу в умовах великого фізичного навантаження; 

- тренування голосу в умовах активної поведінки в

 складних мізансценах. 

2. Засвоїти комплекс вправ резонаторно-артикуляційного тренінгу: 

- налагодження резонаторно- артикуляційної системи за допомогою 

вібраційних і слухових відчуттів; 

- закріплення резонаторно-артикуляційної системи; 

- удосконалення системи резонаторного звучання. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 10, 11, 12, 15, 16 

 

Тема 2.1. Дикція в мистецтві сценічного мовлення 

Заняття 

Мета: набуття навичок виконання тренувальних вправ для вдосконалення 

голосу та дихання на текстовому матеріалі. 

Завдання 

1. Засвоїти комплекс тренувальних вправ, що охоплюють розминку, вправи 
на дихання та голос. 

2. Засвоїти вправу для розкріпачення м’язів щелепи ( відкривання щелепи на 

мао, дао, зао, рао). 

3. Засвоїти вправу «канючення». ВМ-ГМ-ДМ-ЗМ-РМ.  

 

Заняття 

 Мета: набуття навичок правильної вимови звуків української мови. 

Завдання 

1. Засвоїти вправи на чіткість вимови наголошених і ненаголошених 

голосних. 

2. Засвоїти вправи на правильність вимови голосних фонем: а, у, і, о, е, и. 

3. Здійснити роботу над вивченням вживання голосного у на початку слова.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 10, 11, 12, 15, 16 

 

Тема 3.1. Правила логічного наголошення 

Заняття 

 Мета: набуття навичок виконання вправ на точний інтонаційний малюнок 

згідно позначеного на письмі розділового знаку. 

Завдання 

1. Виконати вправу «Крапка». 
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2. Виконати вправу «Крапка з комою». 

3. Виконати вправу «Кома». 

4. Виконати вправу «Двокрапка». 

5. Виконати вправу «Три крапки». 

6. Виконати вправу «Тире». 

7. Виконати вправу «Знак питання». 

8. Виконати вправу «Знак оклику». 

9. Виконати вправу «Лапки». 

10. Виконати вправу «Дужки». 

 

Заняття 

 Мета: набуття навичок виразної вимови складних речень. 

Завдання 

1. Визначити наскрізну дію в обраних художніх текстах. 

2. Оволодіти моделями мовної інтонації для більш чіткого виконання мовної 

дії. 

3. Розставити знаки у текст за законами логічного читання. 

4. Прочитати запропонований викладачем уривок літературного твору, 
дотримуючись всіх інтонаційних законів. 

5. Прочитати запропонований викладачем уривок літературного твору, 

перетворюючи логічну паузу на психологічну. 

6. Поділити уривок літературного твору на складові частини за допомогою 

крапки з комою. 

7. Використати розділовий знак «тире» як спосіб протиставлення одного 

явища іншому. 

8. Набути навичок увиразнення логічних наголосів у мовленні. 

9. Засвоїти виконання мовно-голосових вправ в умовах важкого фізичного 

навантаження. 

 

Заняття 

 Мета: набуття навичок інтонації мовлення згідно люфтпауз непозначених 

розділовим знаком. 

Завдання 

1. Розібрати речення за мовними тактами. 

2. Тримати перспективу мовлення під час читання. 

3. Освоїти засоби акцентування та логічного наголошення. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 14, 18 

 
Тема 3.2 Логічний аналіз тексту 

Заняття 

 Мета: набуття навичок логічного аналізу тексту.  
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Завдання 

1. Засвоїти правила логіки мовлення: 

- нові і знайомі поняття; 

- правило протиставлення; 

- правило зіставлення; 

- правило порівняння; 

- непоширені речення; 

- виділення логічним наголосом перерахованих слів, однорідних членів 
речення; 

- виділення узагальнюючих слів; 

- складні найменування; 

- слова, що несуть в собі виражений підтекст; 

- логічний наголос у реченнях зі знаком питання; 

- правило логічного наголосу у звертаннях; 

- правило повторюваних слів; 

- слово в кінці речення; 

- слова, що виражають фізичне зусилля; 

- правило родового відмінку. 

 

2. Дібрати зразки текстів описового характеру для тренування логіки 

мовлення. 

 

Заняття 

 Мета: набуття навичок інтонаційного виділення головної думки, 

дотримуючись правил логіки мовлення.  

Завдання 

1. Засвоїти правила логічного інтонування через читання текстів вголос. 

2. Засвоїти особливості інтонування через спілкування з глядачем. 

3. Оволодіти інтонацією через дію словом в діалозі  

 

Заняття 

 Мета: набуття навичок роботи над текстом. 

Завдання 

1. Оволодіти перспективою словесної дії в художньому творі. 

2. Контролювати виразність логічної перспективи думки на всіх етапах 
роботи над художнім твором. 

3. Засвоїти прийоми емоційної виразності голосових регістрів, зміни 

темпоритмів словесної дії у невеликих уривках художньої прози. 

4. Визначити два рівні явищ логіки: рівень смислу та рівень значення у 

конкретному літературному творі, запропонованому викладачем. 

5. Визначити закони логіки у мовному спілкуванні. 
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6. Створити логічну стрічку бачень на запропоновану викладачем тему. 

7. Прочитати уривок з художнього твору з метою логічного донесення думки 

автора. 

8. Прочитати уривок з художнього твору, використовуючи творчу природу 

живої словесної дії – виразність інтонації, темпоритм, голосність, 

тембральне забарвлення. 

9. Прочитати уривок з художнього твору і поділити його на мовні такти, 

виділяючи головні слова (логічний наголос), дотримуючись логічних пауз. 

10.Визначити завдання ілюстрованого підтексту у роботі актора над роллю. 

11.Набути навичок органічного відчуття сценічного темпоритму як засобу 

вияву емоційного підтексту: внутрішньої енергії думки, сили почуття, 
вольової наснаги. 

12.Набути навичок графічного зображення логічної думки (скелетування 

речення) на текстах художньої літератури. 

13.Засвоїти комплекс вправ на зміну ритму і регістрів, чіткої скоромовки, 

розширення діапазону голосу, правильного розподілу звука в сценічному 
просторі з використанням складних рухів. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 14, 18. 

 

Тема 4.1. Вимоги до диктора-читця та засади і способи їх здійснення 

Заняття 

Мета: оволодіти практичними навиками читання тексту з листа.  

Завдання 

1. Читати невідомий текст у публічних умовах, зберігаючи дикційні та 

орфоепічні норми мовлення. 

2. Читати текст з листа доносячи зміст. 

3. Зберігати під час читання тексту умову спілкування з глядачем.  

4. Спостерігати під час читання у публічних умовах за перебігом процесу 

переживання читаного. 

5. Застосовувати заздалегідь передбачений зовнішній інтонаційний малюнок 
мовлення персонажа-читача. 

6. Слідкувати за станом самопочуття під час читання. 

7. Читати невідомий текст у публічних умовах, зберігаючи інтонаційний 
малюнок та тон мовлення. 

8. Зберігати голосову позицію під час читання. 

9. Набути навичок самоспостереження за походженням негативних 
подразнень та перебігом реакцій, що утворюються в психоемоційному 

стані читця. 

10. Набути навичок дотримання дикційних та орфоепічних норми мовлення. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 17 
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Тема 4.2. Читання новин з листа 

Заняття 

Мета: засвоїти навички читання та подачі в телеефірі тексту новин з листа.  

Завдання 

1. Читати невідомий інформаційний текст на камеру в публічних умовах, 

зберігаючи дикційні та орфоепічні норми мовлення. 

2. Читати текст з листа на камеру доносячи зміст новин. 

3. Зберігати під час читання тексту на телекамеру умову спілкування з 

глядачем.  

4. Подавати новини в діловому тоні. 

5. Подавати новини шляхом ставлення ведучого до актуальності події через 

призму суспільної позиції.  

6. Читати текст з листа, зберігаючи вказівні, підкреслювальні та ритмічні 
інтонаційні елементи мовлення. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 17. 

 

Тема 5.1. Закадровий коментар: особливості мовлення. Телерепортаж 

Заняття 

Мета: набуття навичок роботи над внутрішнім змістом літературного твору. 

Завдання 

1. Виконати вправи-завдання на оволодіння елементами внутрішньої техніки 

словесної дії за К. С. Станіславським. 

2. Відпрацювати дійовий аналіз літературного твору. 

3. Виявити та виділити головну подію твору та визначити роль побічних, 

другорядних подій. 

4. Відпрацювати засоби монологічної словесної дії, необхідної для донесення 

до слухача головної думки. 

5. Відпрацювати мовні пристосування на зразках тренувальних текстів. 

6. Набути навичок визначення композиційної побудови літературного твору 
та ролі кульмінації в ньому. 

7. Набути навичок володіння імпровізованим усним словом. 

8. Виконати вправи-завдання: «Дію від себе», «М’язова свобода», «Бачення і 
ставлення», «Мислення і уява». 

 

Заняття 

Мета: набуття навичок оволодіння «зовнішньою» технікою словесної дії, 

логічною і художньою перспективами. 

Завдання 

1. Пояснити значення окремих слів, мовних зворотів, логічно-синтаксичних і 
стилістичних словесних конструкцій. 
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2. Виконати вправи-завдання на фізичну поведінку оповідача: міміку, жести, 

рух. 

3. Виконати вправи-завдання на координацію мови та руху.  

4. Засвоїти виконавчі навички спілкування зі слухачем через авторський 

текст: донесення перспективи думки; володіння композиційною цілісністю 

озвученого тексту; передачі бачень; активної дії словом на слухача. 

5. Засвоїти комплексну систему вправ голосо-мовного тренінгу. 

 

 

Заняття 

Мета: засвоїти навички читання та подачі за кадром тексту 

телерепортажу.  

Завдання 

1. Віднайти голосову та тональну позицію для читання тексту репортажу за 

кадром. 

2. Пристосувати власний тембр голосу до озвучування тексту в 
репортажному тоні. 

3. Зберігати під час читання орфоепічні та дикційні норми мовлення. 

4. Здійснити аналіз психоемоційного стану телерепортера. 

5. Визначити характерні ознаки ритмомелодійного ряду інтонації в ході 

телерепортажу за кадром. 

6. Слідкувати за станом самопочуття під час читання. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 17. 

 

Тема 5.2.Нарис. Історичний портрет 

Заняття  

Мета: набуття навичок дотримання органічних законів мовлення в мистецтві 

читця. Діяти від себе, не грати почуттями. 

Завдання 

1. Набути навичок у розкритті характерності прямої мови – діалогів і 
монологів персонажів. 

2. Відпрацювати розмовний сценічний тон виконавця під час бесіди зі 

слухачем. 

3. Набути навичок зовнішньої техніки оповідача під час виступу перед 

глядачем. Вправи-завдання. 

4. Виконати вправи на засвоєння термінів «бачення», «підтекст», «жанр», 

«художня інтерпретація». 

 

Заняття  

Мета: набуття навичок творчої роботи  під час читання художнього твору, 

написаного від першої особи.  
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Завдання 

1. Відпрацювати прийоми виклику перед зором слухачів живих образів 

дійсності в індивідуальних характерах. 

2. Визначити характер жесту, виконуючи конкретне сценічне завдання. 

3. Відпрацювати емоційний тон виконання художнього твору. 

4. Відпрацювати почуття міри і художнього смаку під час виконання 

літературно-художнього твору. 

5. Засвоїти вправи-завдання на поняття «спілкування». 

6. Продовжити засвоєння орфоепічних норм української мови. 

 

Заняття 

Мета: закріплення в пам’яті характеру автора-персонажа, характеру його 

дії та  характерних рис. 

Завдання 

1. Визначити ідейну спрямованість телепередачі.  

2. Охарактеризувати автора-персонажа від якого ведеться розповідь.  

3. Виявити мовну характеристику автора-персонажа. Пошук зовнішніх 

характерних ознак образу під час читання на аудиторію.  

4. Віднайти емоційний тон персонажа під час читання на аудиторію.  

5. Перевтілення в образ автора. 

6. Самоперевірка та самоконтроль стану самопочуття. 

7. Встановити взаємини артиста з глядачем з позиції перевтілення в образ.  

8. Імпровізація під час виконання твору.  

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 18 

 

Тема 6.1. Казки та сюжетні оповідання 

Заняття 

Мета: набуття навичок аналізу епічних жанрів художньої літератури. 

Завдання 

Прочитати запропонований викладачем прозовий твір, казку або сюжетне 

оповідання, поему або баладу та виконати роботу за наступними вимогами: 

- визначити художню досконалість літературного матеріалу; 

- визначити тему твору, ідейну спрямованість, актуальність проблеми 

яку порушує автор; 

- визначити фабулу, сюжет, характери персонажів, природу і сутність 

конфліктної ситуації; 

- визначити жанр, авторський задум, композицію художнього твору; 

- визначити головну подію твору, роль  другорядних подій. 

 

Заняття 

Мета: набуття навичок адаптування епічних жанрів художньої літератури. 
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Завдання 

1. Здійснити дійовий аналіз сюжетного оповідання, запропонованого 

викладачем, за наступними вимогами: 

- визначити наскрізну дію, надзавдання, підтекст, «кінострічку бачень». 

2. Прочитати вголос художній твір (за власним вибором) дотримуючись 

стилістичних особливостей твору. 

3. Здійснити скорочення художнього твору, запропонованого викладачем. 

4. Провести голосо-мовний тренінг. 

 

Заняття 

Мета: набуття навичок читання сюжетного оповідання, казки. 

Завдання 

1. Прочитати вголос запропоноване викладачем сюжетне оповідання або 

казку від «першої особи». 

2. Прочитати вголос уривок з народної української або зарубіжної казки (для 

дітей дошкільного віку) від особи казкаря. 

3. Прочитати вголос уривок з народної соціально-побутової української 

казки використовуючи різні виразні засоби для створення певних 
характерів персонажів. 

4. Засвоїти вправи на зміну темпоритму словесної дії.  

5. Виконати вправи на координацію мови і руху, жесту та міміки для 

довершеності створення певних образів персонажів. 

6. Провести голосо-мовний тренінг. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 4, 5, 10, 11, 19. 

 

Тема 6.2. Читання байки 

Заняття 

Мета: набуття навичок роботи над жанром байки. 

Завдання 

1. Здійснити роботу над акторськими прийомами передачі алегоричних 

образів героїв-звірів, неживих предметів. 

2. Здійснити роботу  над логічною паузою при формуванні підсумку моралі 

байки виконавцем.  

3. Здійснити роботу  над особливостями інтонаційного звучання розповідної 

мови під час виконання байки. 

 

Заняття 

Мета: набуття навичок праці над образом байкаря. 

Завдання 

1. Здійснити роботу  над особливостями характерів персонажів у байці. 

2. Визначити особливості прямої мови кожного з персонажів байки. 
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3. Використати елементи театралізації при виконанні байки. 

 

Заняття 

Мета: набуття навичок роботи над байкою. 

Завдання 

1. Здійснити роботу над манерою подачі гіперболізованих образів: тренінгові 

вправи на відповідний жест, позу, положення тіла. 

2. Виконати тренінгові вправи «Спостережливість» на різноманітні теми 
ситуацій в повсякденному житті. 

3. Здійснити роботу над плакатним стилем виконання байки. 

4.  Здійснити роботу над гротесковим стилем виконання байки. 

5. Засвоїти методику роботи з техніки мови та орфоепії. 

6. Засвоїти вимовляння слів зі складним наголосом та словами іншомовного 

походження, які необхідно запам’ятати з самостійно написаних 
невеличких оповідань, нарисів або рекламних інформацій. 

 

Заняття 

Мета: набуття навичок читання байки в образах та літературного твору будь-
якого гумористичного жанру. 

Завдання 

1. Здійснити роботу над творчим арсеналом майстра гумористичного жанру: 
мімікою, жестом, ходою, дієвим словом, спілкуванням з глядачем, 

трансформацією образу тощо. 

2. Придумати мізансцену для створення сценічного образу певного 

літературного твору гумористичного жанру, запропонованого викладачем. 

3. Виконати тренінгові вправи: «Об’єкт гумору», «Прийом комедійного», 
«Штамп», «Клоунада». 

4. Набути навичок  роботи над засобами лексики та комедійним тоном 

словесної дії. 

5. Прочитати літературний твір гумористичного жанру для особистого 

естрадного номера. 

6. Охарактеризувати літературний твір гумористичного жанру, обраний до 

виконання з точки зору його актуальності та проблематики. 

7. Переглянути і проаналізувати відеозаписи популярних сучасних естрадних 
концертів гумористичного жанру  «Криве дзеркало».  

8. Виконати тренінгові вправи «Імпровізація». 

9. Проаналізувати орфоепічні та логічні помилки допущені при виконанні. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 4, 5, 10, 19. 
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6. Теми і завдання для самостійної роботи 

 

Тема 1.1. Дихання як опора для голосу. Вправляння та постановка голосу 

Практичні завдання 

1. Дібрати текстовий матеріал: скоромовки, прислів’я, гекзаметри. 

2. Засвоїти комплекс вправ для постановки мовного голосу. 

3. Засвоїти вправи на гігієнічний самомасаж обличчя, шиї, черева, спини. 

4. Засвоїти вправи на внутрішній самомасаж ясен з підключенням голосу. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 10, 11, 12, 15, 16. 

 

Тема 2.1. Дикція в мистецтві сценічного мовлення 

Практичні завдання 

1. Закріпити основні вправи артикуляційної гімнастики. 
2. Набути навичок вимови сполучення приголосних у словах, не допускаючи 

«ковтання» закінчень. 
3. Засвоїти скандування слів, речень і текстових уривків за складами. 

4. Вивчити напам’ять скоромовки. 
5. Підготувати моновиставу на п`ять скоромовок. 

6. Опанувати орфоепічні норми української мови. Прочитати 
рекомендований викладачем текст уголос, зробити його аудіозапис і 

прослухати свою вимову. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 10, 11, 12, 15, 16. 

 

Тема 3.1. Правила логічного наголошення 

Практичні завдання 

1. Виконати тренувальні вправи-завдання. 

2. Опрацювати  першоджерела з питань техніки та логіки мови. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 14, 18. 

 

Тема 3.2 Логічний аналіз тексту 

Практичні завдання 

1. Виконати тренувальні індивідуальні вправи-завдання на оволодіння 

технікою логічного читання. 
2. Дібрати речення, до яких входять декілька мовних тактів, і визначити в 

них перспективу думки шляхом виділення головного логічного центру. 

3. Скелетувати (графічно визначити). 
4. Описовий прозовий уривок за всіма правилами логіки мови. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 14, 18. 
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Тема 4.1. Вимоги до диктора-читця та засади і способи їх здійснення 

Практичні завдання 

1. Читати невідомі тексти, зберігаючи дикційні та орфоепічні            норми 
мовлення; 

2. Записувати на цифрові носії власне читання тексту та виправляти помилки;  

3. Готувати повідомлення з газет для практичних та лабораторних занять;  
4. Спостерігати за психоемоційним станом звичайної людини в ході читання 

вголос невідомого тексту. 
5. Проводити тренажі та самоспостереження, читаючи вголос тексти з листа 

в присутності іншої людини. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 17. 

 
 

Тема 4.2. Читання новин  з листа 

Практичні завдання 

1. Читати тексти в образі ведучого новин, зберігаючи дикційні та орфоепічні 

норми мовлення. 

2. Записувати на цифрові носії власне читання тексту та виправляти    

помилки.  
3. Готувати новини з газет для практичних та лабораторних занять.  

4. Спостерігати під час читання за перебігом процесу переживання 
читаного.  

5. Спостерігати за психоемоційним станом людини в життєвому     процесі, 
який пов’язаний з діловою діяльністю. 

6. Переглядати новини відомих телеканалів та аналізувати тон ведення 
телепередачі. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 17. 

 

Тема 5.1. Закадровий коментар: особливості мовлення. Телерепортаж 

Практичні завдання 

1. Переглянути та прослухати телерепортажі новин. 

2. Відтреновувати інтонаційний характер подачі репортажу. 

3. Начитувати в репортажному тоні відповідні тексти. 

4. Підшукати текстовий матеріал для лабораторних та практичних занять. 

5. Записати на цифрові носії самостійно підготовлений матеріал. 

6.  Охарактеризувати образ репортера новин. 

 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 17. 
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Тема 5.2. Нарис. Історичний портрет 

Практичні завдання 

1. Підібрати твір. Визначити авторську ідею.  

2. Проаналізувати твір. 

3. Скоротити твір. 

4. Вивчати твір напам’ять. 

5. Визначити конфліктну позицію автора. 

6. Віднайти та запропонувати на індивідуальних та практичних заняттях свій 
варіант розповіді. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 18. 

 

Тема 6.1. Казки та сюжетні оповідання 

Практичні завдання 

1. Опрацювати літературу з теми. 

2. Дібрати народну казку або сюжетне оповідання відомих письменників для 

індивідуального виконання. 

3. Дібрати уривок із драматичної поеми або балади відомих письменників і 
поетів для індивідуального виконання. 

4. Визначити ідейну спрямованість, актуальність проблеми художнього 

твору. 

5. Здійснити ідейно-тематичний аналіз обраного для виконання твору. 

6. Здійснити логічний аналіз обраного для виконання твору. 

7. Здійснити дійовий аналіз обраного для виконання твору. 

8. Зробити транскрипцію тексту на основі знань законів і правил орфоепії. 

9. Виконати мовно-голосовий тренінг. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 4, 5, 10, 11, 19 

 

     Тема 6.2. Читання байки 

Практичні завдання 

1. Опрацювати твори кращих майстрів-байкарів, артистів сучасного 

естрадного мистецтва. 

2. Дібрати та вивчити напам’ять байку класичного або сучасного автора для 

індивідуального виконання. 

3. Дібрати художній твір будь-якого комедійного жанру для практичних, 
лабораторних та індивідуальних занять. 

4. Ознайомитись з роботами кращих майстрів художнього слова в  

сатиричному та гумористичному жанрах. 

5. Здійснити ідейно-тематичний аналіз обраного до виконання художнього 

твору гумористичного жанру. 
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6. Зробити відеозапис індивідуальної роботи – виконання художнього твору 

гумористичного жанру для творчого показу.  

7. Написати невеличке оповідання, нарис або рекламну інформацію, 
використовуючи слова зі складними наголосами, які необхідно 

запам’ятати, а також словами іншомовного походження. 

 

Рекомендовані інформаційні джерела: 2, 3, 4, 5, 10, 19. 

 

7. Завдання до заліку 
Завдання 

1. Зняти відеоролик, у якому здобувач вестиме фрагмент ефіру новинної та 

розважальної тематики тривалістю до 2 хв. На кожен з ефірів потрібна 1 

новина, яка міститиме різні перепади настрою.  
2. Записати аудіофайл з читанням фрагменту казки тривалістю до 1 хв. 

 

8. Критерії оцінювання знань здобувачів та шкала оцінювання 

 

А (90-100 балів)  заслуговує робота  здобувача, що спирається на  бездоганні 

знання матеріалу, повноту аргументації; творча активність здобувача під час 
виконання обсягу практичної та самостійної роботи, передбаченого програмою, 

є високою та поєднується з постійно зростаючим рівнем майстерності. 

У відповідях на отримані питання теоретичний матеріал висвітлюється повно 

та глибоко, розгорнуто, правильно та обґрунтовано. 

Здобувач виявляє глибокі знання усієї програми освітньої компоненти; 

застосовує теоретичні знання на практиці, робить власні висновки та 

узагальнення.  

B (84–89 балів) – робота  здобувача в цілому спирається на знання матеріалу 

та надані викладачем аргументації; творча активність здобувача під час 
виконання, обсягу практичної та самостійної роботи, передбаченого програмою, 

є достатньо високою, але не спостерігається динаміки зростання  рівня 
майстерності. 

При підсумковому контролі відповідь на поставлене запитання має хоча б один 
з таких недоліків: 

- є неповною, не містить усіх необхідних відомостей про предмет запитання; 

- є не зовсім правильною: наявні неточні формулювання у розкритті змісту 

понять, категорій, закономірностей, нечіткі їхні характеристики;  

- наявні неточності у виконанні практичних завдань. 

C (74–83 балів) – робота  здобувача фрагментарно спирається на знання 

матеріалу та й надані викладачем аргументації; творча активність здобувача під 
час виконання, обсягу практичної та самостійної роботи, передбаченого 

програмою, є достатньою, але рівень виконання потребує посилення. 

При підсумковому контролі відповідь на поставлене запитання має хоча б один 

з таких недоліків: 
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- є неповною, не містить усіх необхідних відомостей про предмет запитання; 

- є не зовсім правильною: наявні неточні формулювання у розкритті змісту 

понять, категорій, закономірностей, нечіткі їхні характеристики;  

- наявні неточності у виконанні практичних завдань. 

D (66–73 балів) свідчить про наявність прогалин у знаннях, зокрема, не 

засвідчує повною мірою знання основних понять, концепцій, категорій;  

- не містить посилань на літературу;  

- викладена з порушенням логіки подання матеріалу; 

- містить багато граматичних, грубих стилістичних помилок та виправлень. 

Творча активність здобувача під час виконання, обсягу практичної та 

самостійної роботи, передбаченого програмою, є посередньою, не 
спостерігається динаміки рівня набуття майстерності. 

E (61–65 балів) – свідчить про наявність прогалин у знаннях, зокрема, не 
засвідчує повною мірою знання основних понять, концепцій, категорій;  

- не містить посилань на літературу;  

- викладена з порушенням логіки подання матеріалу; 

- містить багато граматичних, грубих стилістичних помилок та виправлень. 

Творча активність здобувача під час виконання, обсягу практичної та 

самостійної роботи, передбаченого програмою, є низькою як і рівень 
майстерності. 

FХ (21–60 балів) -  свідчить про наявність суттєвих прогалин у знаннях, зокрема, 

основних понять, концепцій, категорій;  

- здобувач не знайомий з фаховою літературою;  

- відповіді на поставлені питання є неправильними; допущено грубі помилки, 

які свідчать про відсутність відповідних знань їх безсистемність та 
поверховість. 

Творча активність здобувача під час виконання, обсягу практичної та 
самостійної роботи, передбаченого програмою, не спостерігається. Рівень 

майстерності не відповідає фаховим вимогам. 

F (0–20 балів) – свідчить про відсутність розуміння   основних положень 

освітньої компоненти та принципів аналізу творів; невміння сформулювати 

власну думку та викласти її. 

Протягом семестру здобувач ігнорував виконання завдань з освітньої 

компоненти, результати втілення обсягу практичної та самостійної роботи, 
передбаченого програмою, є неприйнятними для подальшої фахової діяльності. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 
освітньої діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту (роботи), 
практики 

для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 
 74–83 C 

66–73 D 
задовільно 

61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням освітньої компоненти 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
освітньої 

компоненти 
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9.Рекомендовані інформаційні джерела 

 

Основна література 

1. Барнич М. М.   Майстерність актора: техніка «обману» : навч. посіб. Київ 
: НАКККіМ, 2015. 216 с. 

2. Гладишева А.О. Сценічна мова (дикційна та орфоепічна нормативність): 
Навч. посібник. Київ: «Червона Рута-Турс», 2007. 264 с. 

3. Нечаєнко Т.В. Словесна дія : Навч. посібник. Київ: ДАКККіМ, 2000. 132 
с. 

4. Черкашин Р.О. Художнє слово на сцені : навч. посіб. Київ: Вища школа, 
1989. 326 с. 

5. Черкашин Р.О. Художнє читання : навч. посіб. Київ: Вища школа, 1989. 
326 с. 

6. Яковець А.В. Телевізійна журналістика: теорія і практика : Підручник 
Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. 240 с. 

 

Допоміжна література 

7. Каппон Рене Дж. Настанови журналістам Ассошіейтед Пресс: 

Професійний порадник / Пер. з англ. А. Іващенка. Київ: Вид. дім «Києво-
Могилянська академія», 2005.  158 с. 

8. Корж Н.Г., Корж М.М., Луцька Ф.Й.  Із скарбниці античної мудрості. 
Київ, 1988. 

9. Анти суржик.  Львів,1994. 
10. Багмут А.Й, Борисюк І.В., Олійник Г.П. Інтонація як засіб мовної 

комунікації. Київ: Наукова думка, 1980. 
11. Вінницький В.М. Наголос в сценічній українській мові. Київ: Наукова 

думка, 1984. 
12. Гузик В.П., Кудрявцева Н.Б.  Комплексний психофізичний тренінг : 

Метод. посібник. Київ: ДАКККіМ, 2005.  87 с. 
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